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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง 2561 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนน่าน 
สาขาวิชา   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     
     หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย:               หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชื่อภาษาอังกฤษ:  Associate Program in Business Computer 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):                 อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชื่อย่อ (ไทย):  อ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):             Associate Degree in Business Computer 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):              A.(Business Computer) 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ  

หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
4.2 ภาษาที่ใช ้

ภาษาไทย 
 4.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี 
 4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอื่น 
  - ไม่มี - 
 4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2554  
5.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี.............1.......ปีการศึกษา...........2561.............. 
5.3.สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งท่ี........./.........เมื่อวันท่ี
........../......../........... 
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี............./.............เมื่อวันท่ี
........../......../......... 
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6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ในปีการศึกษา 2561 

 

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพเป็น
ผู้ปฏิบัติงานได้ในหน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานเอกชน ในต าแหน่งงาน เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าท่ีดูแลเว็บไซต์ เจ้าหน้าท่ีธุรการพนักงานท่ัวไป เป็นต้น รวมท้ังเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

[ศ. รศ. ผศ.] 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 

1 ปิยะพล 
ทวีวรรณ 

355990007xxxx  - วท.ม. 
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
- บธ.บ. 
(ระบบ
สารสนเทศ
ทาง
คอมพิวเตอร์) 
- ศษ.บ. 
(เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2555 
 
2549 

2 อรรณพ สิทธิ
สาร 

355040005xxxx  - วท.ม. 
เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต
และ
สารสนเทศ 
- คบ. 
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 
- อบ.
เทคโนโลยี
อุสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

2550 
2544 
2543 

3 สนั่น ทะนัน
ไชย 

355110001xxxx  - ศษ.ม.
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 
- คบ. 
เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม
การศึกษา 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2551 
2543 

 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า ๓ 
 

 

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยชุมชนน่านและห้องเรียนทุกอ าเภอของจังหวัดน่าน 

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
10.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของการด าเนินชีวิต การบริหารประเทศจึงให้ความส าคัญกับการ
ขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีเรียกว่า นโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0"  
มีจุดมุ่งหมายให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก และรับมือกับการเปล่ียนแปลงของระบบ
เศรษฐกจิโลกท่ีเปล่ียนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจจึงเป็นส่ิงจ าเป็น   
สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร รวมถึงสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานในด้านต่างๆ ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
 10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีมุ่งพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ        
โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะวัยรุ่นต้องมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ขณะท่ีความก้าวหน้าในเทคโนโลยี สารสนเทศและ        
การส่ือสารส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมเฉกเช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจ ผู้คน       
ในสังคมมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป การด าเนินชีวิตประจ าวันได้รับอิทธิพลจากความทันสมัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตประจ าวันจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่ิงจ าเป็น   
ในชีวิตไปแล้ว ส่งผลให้เกิดความสะดวกแก่ผู้คนท่ีอยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว สามารถค้นหาข้อมูลและเข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต   
เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน  
 11.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  จากผลกระทบสถานการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้
หลักสูตรอนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนตอบสนองการพัฒนาศักยภาพบุคคลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้
บริบทของวิทยาลัยชุมชน ท่ีมุ่งพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้  ทักษะทางปัญญา 
ความสามารถด้านส่ือสารและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต ท่ีมุ่งเน้นให้สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริงในชีวิตประจ าวัน และการพัฒนางานของตนเองให้มีศักยภาพ ก้าวทันและปรับตัว       
ต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 11.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  จากผลกระทบสถานการณ์ภายนอกมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน       
ท่ีจะต้องมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญา เพื่อเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาส าหรับการศึกษาต่อปริญญา และการประกอบอาชีพท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม และระบบ
เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจ สนับสนุนการใช้ทรัพยากร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  สร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร            
  เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาธุรกิจของชุมชน  

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 

 (1)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ตามจรรยาบรรณของนักวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 

 (2)  มีความรู้ ความเข้าใจทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในทางธุรกิจ  
 (3)  มีทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในธุรกิจ 
 (4)  สามารถส่ือสารและสร้างเครือข่ายเพื่อด าเนินงานทางธุรกิจ 
 (5)  สามารถคิดวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาของผู้ประกอบการ 
- ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการท างาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก มคอ.1 
- ปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ป ี
- น าผลที่ได้จาก มคอ.7 มาด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ ให้มีทักษะ ความสามารถ 
เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน และการ
วัดผลประเมินผล สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจไปปฏิบัติงานจริง 

- ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บคุลากรให้มีทักษะ 
ความสามารถ เทคนิควิธีการจัดการเรียน
การสอน การวัดผลประเมินผล และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจใน
การปฏิบัติงาน 

- จ านวนคร้ังที่บุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน
เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผล และการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจในการปฏิบัติงาน 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  - ไม่มี – 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  - ไม่มี – 
2. การด าเนินการของหลักสูตร 
 2.1 ระยะเวลาของการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม 
  2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 
  2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และส าเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงช้ันท่ี 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 ขาดทักษะและความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษท่ีเพียงพอต่อการเรียน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3  
 มีการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน และจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชา

คณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาท่ีทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 2 0 60 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 3 0 0 60 60 60 
รวม 60 120 180 180 180 
คาดว่าจะจบ
การศึกษา 

0 0 0 0 0 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณ 
ภาคการศึกษา 

1/2561 2/2562  1/2563 2/2563  1/2563 รวม 
1. ค่าตอบแทน
ผู้สอน 

89,100.00 89,100.00  97,200.00 97,200.00  89,100.00 461,700.00 

2. ค่าวัสดุ 18,000.00 18,000.00  18,000.00 18,000.00  18,000.00 126,000.00 
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การศึกษา 
3. ค่าบ ารุง
สถานท่ี 

6,000.00 6,000.00  6,000.00 6,000.00  6,000.00 42,000.00 

รวมท้ังสิ้น 113,100.00 113,100.00  96,900.00 96,900.00  113,100.00 629,700.00 
 

 2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
  2.8.1 เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา  
พ.ศ. 2560  
  2.8.2 เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต  
       3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน  21 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาชีพ    จ านวน  36 หน่วยกิต 

                   2.2.1 วิชาบังคับ  จ านวน  24 หน่วยกิต 
                   2.2.2 วิชาเลือก   จ านวน  9 หน่วยกิต 
                   2.2.3 วิชาการฝึกงาน  จ านวน  3 หน่วยกิต 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 การก าหนดรหัสวิชา 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษา       ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต(ท-ป-ศ) 
ศท 0101  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา  3 (2-2-5) 

Thai for Intellectual Development 
 ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๑  3 (2-2-5) 

English for Communication 1 
 ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๒  3 (2-2-5) 
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   English for Communication 2 
 ศท 0104  การพูดและการเขียนเชิงวิชาการ  3 (2-2-5) 

   Academic Speaking and Writing 
 ศท 0105  ปัญญาจากวรรณกรรม   3 (2-2-5) 

Wisdom Through Literature 
ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ  3 (2-2-5) 
   English Through Recreation 
ศท 0107  ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน    3 (2-2-5) 
   Neighboring Countries Language  
     

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
ศท 0201  การเรียนรู้ชุมชน    3 (2-2-5) 
   Community Learning 
ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต  3 (2-2-5) 
   Arts and Skills for Self Development 
ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (2-2-5) 

Civic Education 
 ศท 0204  ศาสตร์พระราชา    3 (2-2-5) 

King Rama IX’s Initiation 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
ศท 0301  การเข้าใจดิจิทัล    3 (2-2-5) 
   Digital literacy 
ศท 0302  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 

Creative Thinking and Problem Solving 
ศท 0303  วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต  3 (2-2-5) 

Science and Environment for Life 
 ศท 0304  โปรแกรมส าเร็จรูป   3 (2-2-5)  
     Package Program 

 ศท 0305  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3 (2-2-5) 
  Mathematics in Daily Life 
วิชาเลือก       6   หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี  

   หมวดวิชาเฉพาะ 
   3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 (1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน  21 หน่วยกิต 
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    รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
    คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
   BC 0401 Principles of Economics 
    คธ 0402 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
    BC 0402 Principles of Management  
    คธ 0403 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
    BC 0403 Principles of Marketing 
    คธ 0404 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6)  
    BC 0404 Business Laws  
    คธ 0405 หลักการบัญชี   3(2-2-5)  
    BC 0405 Principles of Accounting 
    คธ 0406 ระบบปฏิบัติการและอินเตอร์เน็ต  3(2-2-5)  
    BC 0406 Operating System and Internet 
    คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดต้ังซอฟแวร์  3(2-2-5)  
    BC 0407 Computer Assembling and Software Installation 
 

   (2) วิชาชีพ จ านวน      36  หน่วยกิต 
                             (2.1) วิชาบังคับ           ไม่น้อยกว่า      24  หน่วยกิต 
    รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
    คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 3(2-2-5)  
    BC 0408 Introduction to Computer Programming 
    คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล    3(2-2-5) 
    BC 0409 Database System    
    คธ 0410 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   3(2-2-5) 
    BC 0410 System Analysis and Design 
    คธ 0411 การส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 3(2-2-5) 

 BC 0411 Data Communication and Network System 
    คธ 0412 การออกแบบกราฟิก    3(2-2-5)  

 BC 0412 Graphic Design 
 คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ   3(2-2-5)  
 BC 0413 Web Design and Development 

   คธ 0414 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5)  
    BC 0414 Electronic Commerce 
    คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ   3(0-6-3) 
    BC 0415 Project in Business Computer 
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    (2.2) วิชาเลอืก                   จ านวน            9  หน่วยกิต 
     จัดให้เลือกเป็นกลุ่มวิชาต่อไปนี้เพื่อส่งเสริมทักษะเฉพาะทาง หรือ   
เลือกข้ามกลุ่มได้  
    รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
    กลุ่ม 1 การพัฒนาเว็บไซต์  
    คธ 0416 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ   3(2-2-5)  
    BC 0416 Web Programming 
    คธ 0417 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML 3(2-2-5) 
    BC 0417 และ CSS   

                   Hypertext Markup Language  
     and Cascading Style Sheet 

    คธ 0418 ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์  3(2-2-5)  
BC 0418 Content Management System 
 

    กลุ่ม 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก  
    คธ 0419 การออกแบบกราฟิกขั้นสูง   3(2-2-5)  
  BC 0419 Advance Graphic Design 
    คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย   3(2-2-5) 
    BC 0420 Multimedia Technology 
    คธ 0421 การออกแบบและสร้างภาพเคล่ือนไหว 3(2-2-5) 
    BC 0421 Animation Design 
   กลุ่ม 3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  คธ 0422 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
   BC 0422 Computer Network management 
  คธ 0423 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 3(2-2-5)  
  BC 0423 Network Operating Systems for Server 
  คธ 0424 การรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย 3(2-2-5) 
  BC 0424 Network Security 
 
    (2.3) วิชาการฝึกงาน   จ านวน               3  หน่วยกิต 
    รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   (ชั่วโมง) 
    คธ 0425 การฝึกประสบการณ์   3(320) 
    BC 0425 Practicum 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจาก
หลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาท่ีเรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชาท่ี
หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยมีจ านวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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  3.1.4 แผนการศึกษาในแต่ละช้ันป ี

รายวิชา 

ปีการศึกษา
ท่ี 1 

ปีการศึกษา
ท่ี 2 

ปีการศึกษา
ท่ี 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา  3(2-2-5) √      
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1  3(2-2-5)  √     
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2  3(2-2-5)   √    
ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม              3(2-2-5)     √  
ศท 0201 การเรียนรู้ชุมชน                    3(2-2-5)  √     
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต       3(2-2-5)     √  
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5)    √   
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล                    3(2-2-5) √      
ศท 0302การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5)   √    
ศท 0304 โปรแกรมส าเร็จรูป                      3(2-2-5)    √   
หมวดวิชาเฉพาะ       
1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ       
คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์          3(3-0-6)  √     
คธ 0402 หลักการจัดการ       3(3-0-6) √      
คธ 0403  หลักการตลาด    3(3-0-6) √      
คธ 0404  กฎหมายธุรกิจ             3(3-0-6)  √     
คธ 0405  หลักการบัญชี     3(2-2-5)   √    
คธ 0406  ระบบปฏิบัติการและอินเตอร์เน็ต       3(2-2-5) √      
คธ 0407  การประกอบคอมพิวเตอร์และติดต้ังซอฟแวร์ 3(2-2-5) √      
2. วิชาชีพ       

1 วิชาบังคับ       
คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 3(2-2-5)  √     
คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล   3(2-2-5)   √    
คธ 0410 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ          3(2-2-5)  √     
คธ 0411 การส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่าย  3(2-2-5)   √    
คธ 0412 การออกแบบกราฟิก                3(2-2-5)    √    
คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ   3(2-2-5)     √   
คธ 0414 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5)    √   
คธ 0416 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ             3(0-6-3)      √ 
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2 วิชาเลือก       
คธ 0417 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML  3(2-2-5)    √   
คธ 0416 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5)    √   
คธ 0418 ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์  3(2-2-5)     √  

3 การฝึกงาน       
คธ 0425 การฝึกประสบการณ์                         3(320)      √ 
หมวดวิชาเลือกเสรี       
คธ 0422 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)     √  
 
 3.1.5 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร  

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต รวม 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

[ภ
าค

ฤดู
ร้อ

น]
 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

[ภ
าค

ฤดู
ร้อ

น]
 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

[ภ
าค

ฤดู
ร้อ

น]
  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 นก. 6 6 - 6 6 - 6 - -  
2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 57 นก. 12 12 - 12 12 - 3 6 -  

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     21 นก. 12 6 - 3 - - - - -  
2.2 กลุ่มวิชาชีพ 36 นก. - 6 - 9 12 - 3 6 -  

1) วิชาบังคับ        24 นก. - 6 - 9 6 - - 3 -  
2) วิชาเลือก          9 นก. - - - - 6 - 3 - -  
3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          3 นก. - - - - - - - 3 -  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  3 นก. - - - - - - 3 - -  

รวม 18 18 - 18 18 - 12 6 -  
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
ปัญญา 

3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คธ 0103 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คธ 0102 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

คธ 0106 
ระบบปฏิบัติการและ
อินเตอร์เน็ต 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
คธ 0107 

การประกอบคอมพิวเตอร์และ
ติดต้ังซอฟแวร์ 

3(2-2-5) 

รวม 18(14-8-32) 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา 
ศท 0102 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
1 

3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศท 0201 การเรียนรู้ชุมชน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คธ 0404   กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ วิชาบังคับ 

คธ 0408 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ วิชาบังคับ 
คธ 0410 

การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ           

3(2-2-5) 

รวม 18(14-8-32) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร2 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี 
ศท 0302 

การคิดสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหา 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คธ 0405 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ วิชาบังคับ คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ วิชาบังคับ 

คธ 0411 
การส่ือสารข้อมูลและระบบ
เครือข่าย 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ วิชาบังคับ คธ 0412 การออกแบบกราฟิก 3(2-2-5) 
รวม 18(12-12-

30) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศท 0203 
พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ศท 0304 โปรแกรมส าเร็จรูป (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ วิชาบังคับ คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ วิชาบังคับ คธ 0414 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก 

คธ 0417 
การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา 
HTML   

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก คธ 0416 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ   3(2-2-5) 
รวม (12-10-30) 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาท่ัวไป มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม 
3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก คธ 0418 ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์   3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือก
เสรี 

วิชาเลือกเสรี 
คธ 0422 

การจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 

รวม 12(8-8-20) 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ วิชาบังคับ คธ 0416 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(0-6-3) 
หมวดวิชาเลือก
เสรี 

กลุ่มวิชาชีพ วิชาการ
ฝึกงาน คธ 0425 การฝึกประสบการณ์ 

3(320) 

รวม 6(0-6-323) 
 
 3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มวิชาภาษา 
  ศท ๐๑๐๑   ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา    ๓ (๒-๒-๕)  
         Thai for Intellectual Development 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะ
การส่ือสาร การจับใจความส าคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาน วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า การ
ฟังเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา   การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์ 
 
  ศท ๐๑๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
        English for Communication 1 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
  
  ศท ๐๑๐๓  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒  ๓ (๒-๒-๕) 
    English for Communication 2 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการท างาน 
หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 มาก่อน 
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ศท ๐๑๐๔  การพูดและการเขียนเชิงวิชาการ   ๓ (๒-๒-๕) 
Academic Speaking and Writing 

 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน หลักการและรูปแบบการพูดและการเขียนเชิงวิชาการ   การ
ใช้ภาษาวิชาการ ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียนเชิงวิชาการรูปแบบต่าง ๆ การพูดน าเสนอผลงาน การเขียน
รายงานเชิงวิชาการ 
  
 ศท ๐๑๐๕  ปัญญาจากวรรณกรรม    ๓ (๒-๒-๕) 
    Wisdom through Literature 

วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า      โลก
ทัศน์ ค่านิยม ความเช่ือ เพื่อเช่ือมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

 
ศท ๐๑๐๖  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ   ๓ (๒-๒-๕) 

English Through Recreation 
ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นส่ือช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การ

น าค าศัพท์ ส านวน ประโยค และการออกเสียง สามารถส่ือความคิดและความหมายได้ถูกต้อง 
 

ศท ๐๑๐๗  ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน    ๓ (๒-๒-๕)  
Neighboring Countries Languages 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งท่ีใกล้กับท่ีต้ังของวิทยาลัยชุมชน 
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) 
หรือภาษาพม่า (Burmese)) 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ศท ๐๒๐๑  การเรียนรู้ชุมชน    ๓ (๒-๒-๕) 
    Community Learning 
  บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน 
เครื่องมือส าหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม ใน
การพัฒนาชุมชน 
 
 ศท  ๐๒๐๒  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต  ๓ (๒-๒-๕)  

     Arts and Skills for Self Development 
 การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมท่ีใช้ในการด าเนินชีวิต  ภาวะ
ผู้น า การรู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคล      ในชุมชน
ท่ีเป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิต และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
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 ศท ๐๒๐๓  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ๓ (๒-๒-๕) 
    Civic Education 
  ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่า
และเอกลักษณ์ท่ีดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และส านึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย 
วิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
การจัดท าโครงการในบทบาทหน้าท่ีของพลเมือง 
 

ศท ๐๒๐๔  ศาสตร์พระราชา    ๓ (๒-๒-๕) 
King Rama IX’s Initiation  

ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดท าโครงงาน 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับ  ๖ หน่วยกิต 

 ศท ๐๓๐๑  การเข้าใจดิจิทัล     ๓ (๒-๒-๕) 
   Digital Literacy 
  ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การส่ือสารในยุคดิ จิทัล การท าธุรกรรมออนไลน์ สังคม
ออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบค้นจากส่ือดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันส่ือ น าเสนอในรูปแบบดิจิทัล 
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 ศท ๐๓๐๒  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  ๓ (๒-๒-๕) 
               Creative Thinking and Problem Solving  

การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ วิธีการ
แก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา  

 
 ศท ๐๓๐๓  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  ๓ (๒-๒-๕) 
     Science and Environment for Life 
 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์และส่ิงแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหา
ส่ิงแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ศท ๐๓๐๔  โปรแกรมส าเร็จรูป    ๓ (๒-๒-๕) 
    Computer Program 
โปรแกรมส าเร็จรูปในการท างาน การใช้งานและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวล  

ผลค า ตารางค านวณ และการน าเสนองาน ในการพิมพ์และจัดท ารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การ
จัดการฐานข้อมูลเบ้ืองต้น การสร้างการน าเสนองาน การท ามัลติมีเดีย 
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ศท ๐๓๐๕  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   ๓ (๒-๒-๕)  
Mathematics in Daily Life 

วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัด
ต่างๆ การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การค านวณภาษี ก าไร ค่าเส่ือมราคา ดอกเบี้ย และ
ส่วนลด ขั้นตอนในการส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น 
ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบ้ืองต้น 
 
คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
BC 0401 Principles of Economics 

 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และความยืดหยุ่น ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 

การผลิต  ต้นทุนการผลิต รายรับจากการผลิต  การก าหนดราคาและผลผลิต รายไ ด้ประชาชา ติ   
การออม การบริโภค การเงินการธนาคาร การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ เงินเฟูอ เงินฝืด วัฏจักรเศรษฐกิจการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

 
คธ 0402 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
BC 0402 Principles of Management 

 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ เทคนิคการจัดการ การวางแผนการจัด

องค์การ การบริหารงานบุคคล การควบคุม การติดตามและประเมินผล การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการจัดการ 
การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ 

 
คธ 0403 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
BC 0403   Principles of Marketing 

 
หลักการ แนวคิด บทบาท พัฒนาการ ความส าคัญของการตลาด กิจกรรมและหน้าท่ีต่างๆ ทางการตลาด 

ลักษณะของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ส าหรับการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม 

  
คธ 0404 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
BC 0404 Business Laws 

 
แนวคิด ทฤษฏี หลักการของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายท่ัวไป กฎหมายทางคอมพิวเตอร์ และภาษีอากร 

การจัดต้ังธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ  ภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากรของไทย การตีความ การอุดช่องว่างของ
กฎหมาย วิธีการและหลักเกณฑ์การค านวณภาษีอากร สิทธิและการใช้สิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายบุคคล ทรัพย์
นิติกรรม และสัญญาหนี้ละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได้ สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก สัญญาเช่าทรัพย์
เช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย์ สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง สัญญาจ าน า สัญญาตัวแทน และนายหน้า
ประกันภัยทรัพย์สินทางปัญญา 
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คธ 0405                          หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
BC 0405 Principles of Accounting 

   
แนวคิด ทฤษฏีหลักการบัญชี ปฏิบัติเกี่ยวกับแม่บทบัญชีความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ

เจ้าของ วิเคราะห์รายการค้า บันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป สมุดบัญชีแยกประเภท จัดท างบทดลองการ
ปรับปรุง และปิดบัญชี กระดาษท าการ การท างบการเงินของกิจการให้บริการและกิจการซื้อมาขายไปและ การ
บัญชีส าหรับกิจการท่ีเข้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณธรรมจริยธรรมทางการบัญชี และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
คธ 0406  ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
BC 0406 Operating System and Internet 

   
 ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ การใช้งานระบบปฏิบัติการบน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์พกพา การจัดการแฟูมข้อมูล การดูแลและบ ารุงรักษาระบบ การใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานและการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์ 
(Cloud Computing) ส่ือสังคมออนไลน์ จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

 
คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดต้ังซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
BC 0407 Computer Assembling and Software Installation 

 
 หลักการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะการ
ใช้งาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดการไบออส (BIOS) การติดต้ังระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ การปรับแต่งระบบปฏิบัติการ และการแก้ไขปัญหา 

 
คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
BC 0408 Introduction to Computer Programming 

 
 ความหมาย ประเภท ของภาษาคอมพิวเตอร์  โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์  การเลือกใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน และการเขียน  
ซูโดโค้ต การใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูล ตัวแปร ค่าคงท่ี นิพจน์และตัวด าเนินการ ค าส่ังในการ
ควบคุมการรับและแสดงผลข้อมูล การควบคุมทิศทางการท างาน  อาร์เรย์ โปรแกรมย่อย และการจัดการ
แฟูมข้อมูล  

 
คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
BC 0409 Database System 

 
 แนวคิด องค์ประกอบ การออกแบบการจัดการฐานข้อมูล การจัดโครงสร้างทางตรรกะและทางกายภาพ 
การนอร์มัลไลซ์ข้อมูล การใช้ภาษาประมวลผลข้อมูล ระบบปูองกันความมั่นคงของข้อมูล และการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
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คธ 0410   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
BC 0410 System Analysis and Design 

 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การวิเคราะห์และออกแบบระบบ วัฏจักรของระบบและการด าเนินงาน

ตามวัฏจักรของระบบ กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 

คธ 0411 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 3(2-2-5) 
BC 0411 Data Communication and Network System 

 
หลักการ องค์ประกอบ รูปแบบการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ส่ือกลางและอุปกรณ์ส าหรับ

การ ส่ือสาร ประเภทของเครือข่าย รูปแบบการเช่ือมต่อของเครือข่าย  สถาปัตยกรรมเครือข่าย 
การควบคุมและก าหนดเส้นทางส่งข้อมูล และการประยุกต์ใช้เครือข่ายเบื้องต้นในงานธุรกิจ 

 
คธ 0412 การออกแบบกราฟิก 3(2-2-5) 
BC 0412    Graphic Design 

 
ทฤษฎีการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบศิลป์ การถ่ายภาพ การวาดภาพ หลักการออกแบบท่ีดี 

คุณสมบัติด้านต่างๆ ของภาพกราฟิก ชนิดของข้อมูลภาพกราฟิก รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิก การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน 

  
คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5)  
BC 0413 Web Design and Development 

 
ความหมาย ความส าคัญ หลักการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ องค์ประกอบของเว็บไซต์ ประเภทของ

โปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต์ และการสร้างเว็บไซต์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การพัฒนาเว็บไซต์ และการอัพโหลดเว็บเพจบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการเผยแพร่ 

 
คธ 0414 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
BC 0414  Electronic Commerce 

   
หลักการ แนวคิด และประเภทระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่  ระบบการ

รับ-จ่ายเงินบนอินเทอร์ เน็ต ระบบความปลอดภัย การพัฒนาเว็บไซต์และการจัดการร้านค้าออนไลน์  
การจดโดเมนเนม ระบบการจัดส่งสินค้า การขนส่งสินค้า ช่องทางการส่ือสารสมัยใหม่ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
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คธ0415 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(0-6-3) 
BC 0415 Project in Business Computer 

 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจจากหัวข้อเฉพาะหรือจากบริบทจริง 

วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
พัฒนาระบบท่ีสามารถใช้งานได้จริง และจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่ม 1 การพัฒนาเว็บไซต์ 
 

คธ 0416              การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML และ CSS 3(2-2-5) 
  BC 0416 Hypertext Markup Language and Cascading Style Sheet 

 
หลักการ ทฤษฎีมาตรฐานภาษา HTML และ CSS รูปแบบค าส่ังภาษา HTML และ CSS การสร้างเว็บเพจ

ด้วยภาษา HTML และ CSS และเทคนิคการประยุกต์ใช้ภาษา HTML และ CSS ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
การพัฒนาเว็บไซต์ 

 
คธ 0417 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

  BC 0417 Web Programming 
 
แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ ภาษาและโปรแกรมต่างๆ ส าหรับการ

พัฒนาแอปพลิเคช่ันบนอินเทอร์เน็ต หลักการท างานและสภาวะแวดล้อมของเว็บแอปพลิเคช่ัน การพัฒนา
โปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเช่ือมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจ 

   
คธ 0418 ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ 3(2-2-5) 

  BC 0418 Content Management System 
 

ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของโปรแกรมระบบจัดการเนื้อหา (Content Management 
System (CMS)) และโปรแกรมจ าลอง Web Server เปรียบเทียบคุณลักษณะของโปรแกรม CMS การติดต้ัง
โปรแกรมจ าลอง Web Server และโปรแกรม CMS การจัดการหมวดหมู่และเนื้อหา การสร้างและจัดการเมนู การ
จัดการระบบสมาชิกและก าหนดสิทธิการใช้งาน การใช้งานและปรับแต่งเทมเพลต การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ
โปรแกรม การติดต้ังและใช้งานโปรแกรมเสริม การอัปโหลดและส ารองข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
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กลุ่ม 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 

คธ 0419 การออกแบบกราฟิกขั้นสูง    3(2-2-5) 
BC 0419 Advance Graphic Design 

 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการวาดภาพ การใช้เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ ส าหรับการออกแบบ

กราฟิกขั้นสูงส าหรับงานธุรกิจ หลักการออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบอินโฟกราฟิก และการ
เผยแพร่ผลงาน 

 
คธ 0420        เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
BC 0420 Multimedia Technology 

  
รูปแบบลักษณะและองค์ประกอบของส่ือมัลติมีเดีย ประเภทและการใช้งานของส่ือมัลติมีเดีย ความรู้

เบ้ืองต้นในการผลิตส่ือภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหวและวีดีโอในระบบดิจิทัล เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตส่ือมัลติมีเดีย 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านส่ือมัลติมีเดียเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
คธ 0421 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
BC 0421 Animation Design 

 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างภาพเคล่ือนไหว การออกแบบภาพร่างเรื่องราวตามล าดับขั้นตอน 

(Story Board) การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและเทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมส าหรับสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ประเภทต่างๆ การใส่เสียงประกอบภาพเคล่ือนไหว และการสร้างช้ินงาน
ภาพเคล่ือนไหวตามการออกแบบภาพร่างเรื่องราวท่ีก าหนดไว้  

 
กลุ่ม 3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
คธ 0422 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
BC 0422 Computer Network management 

 
 หลักการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการทรัพยากรเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อท้ังท่ีอยู่ใกล้และไกล การ
จัดการบัญชีผู้ใช้ของเครือข่าย การจัดการปริมาณการใช้งานและการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย การจัดการระบบ
ความผิดพลาดของเครือข่าย การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือข่าย และการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ 
ส าหรับการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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คธ 0423 ระบบปฏิบัติการเคร่ืองแม่ข่าย 3(2-2-5) 
BC 0423 Network Operating Systems for Server 

 
ปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการติดต้ังระบบปฏิบั ติการบนเครื่องแม่ข่าย การจัดการและก าหนดสิทธิ ผู้ใ ช้ 

การจัดการเครื่องแม่ข่าย การควบคุมระยะไกล การจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์  ไฟล์เซิร์ฟเวอร์  ดีเอชซีพีเซิร์ฟเวอร์ 
โดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ การติดต้ังและก าหนดการท างานไฟร์วอล เครื่องมือและโปรแกรม  
ในการจัดการเครื่องแม่ข่าย 

 
คธ 0424   การรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย 3(2-2-5) 
BC 0424 Network Security 

 
เทคนิควิธีการรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย ภัยคุกคาม รูปแบบและเทคนิคการบุกรุก การ

เข้ารหัสข้อมูลและถอดรหัสข้อมูล ระบบตรวจจับการบุกรุก เทคนิคการตรวจจับและการปูองกันไวรัส หลักการ
ท างานไฟร์วอล การประเมินและการจัดการความเส่ียง การก าหนดนโยบายด้านความมั่นคง  การกู้คืนระบบ การ
ออกแบบและติดต้ังระบบความปลอดภัย 

 
 

คธ 0425 การฝึกประสบการณ์ 3(320) 
BC 0425 Practicum 

 
ฝึกปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานประกอบการหรือหน่วยงานท้ังภาครัฐหรือเอกชน การจัดท า

แผนการฝึกท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการท างาน การประเมินผลการท างาน และ  
การปรับปรุงคุณภาพงานภายใต้ค าแนะน าช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์ 
  
 

3.2 อาจารย์ผู้สอน 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
หมายเลขบัตรประชาชน 

1 ปิยะพล ทวีวรรณ 
  355990007xxxx 

2 อรรณพ สิทธิสาร 
  355040005xxxx 

3 สนัน่  ทะนนัไชย 
  355070058xxxx 

 
 3.2.2 อาจารย์ประจ า 
   

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
หมายเลขบัตรประชาชน 

1 ปิยะพล ทวีวรรณ 
  355990007xxxx 

2 โชติกา ณ หนองคาย 
  353010018xxxx 
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3 สนัน่ ทะนันไชย 
  355110001xxxx 

4 พรศิริ กล่ าปวุน 
  166030001xxxx 

5 กิตติกรณ์ สมยศ 
  355030009xxxx 

 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
   

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
หมายเลขบัตรประชาชน 

1 สนัน่ ทะนันไชย 
  355110001xxxx 

2 หนึ่งฤทัย นะเอ้ย 
  155050007xxxx 

3 อรรณพ สิทธิสาร 
  355040005xxxx 

4 ปิยะนุช ดีฤสานต ์
  355070029xxxx 

5 สมเจตน์ วิมลเกษม 
  355990013xxxx 

6 ณัฐรุจา ครุฑส ี
  155990004xxxx 

7 นิวตัร์ อินหล้า 
  156070000xxxx 

8 สุดารัตน ์พุทธวงษ ์
  555050054xxxx 

9 วีระพงษ์ สุทธจ้อย 
  153990010xxxx 

10 บุญญะทิพย์ พิชัยวงศ ์
  355990004xxxx 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรยีนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมนิผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย - มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า จัดท ารายงานใน

เรื่องท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ 
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และ

แก้ปัญหา 
- มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม น าเสนอ 
และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มอื่นๆ 

1.3 มีจิตบริการและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น - กิจกรรมการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่
ชุมชน 
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในสาขาวิชา ให้มี
ความเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

  
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ผลการเรียนรู้ 

(1)  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม 

(2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และแก้ไขข้อขัดแย้ง สามารถ
ตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีควรกระท า 

กลยุทธ์การสอน 
(1) การร่วมกันก าหนดกฎกติกาและข้อบังคับในช้ันเรียนร่วมกัน 
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีงาม ด้วยการช่ืนชมนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมท่ีดี และ

ติดตาม ตักเตือนนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
(3) การมอบหมายหน้าท่ีของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
(4) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินจากการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในช้ันเรียนอย่างสม่ าเสมอ และน าผล

ประเมินไปปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในงานของตนเองและ  

งานกลุ่ม 
(3) ประเมินจากเหตุการณ์ทุจริตในงานท่ีได้รับมอบหมายและการทดสอบ เช่น การทุจริต

การสอบ การคัดลอกงานผู้อื่น เป็นต้น 
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 2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

 (1) ซื่อสัตย์มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 (2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และวิเคราะห์ปัญหา แพ้แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

 (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์การสอน 

(1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เช่น การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น 

(2) จัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินจากการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในช้ันเรียนอย่างสม่ าเสมอ เช่น ประเมิน
กระบวนการท างาน ผลงาน และแบบฝึกหัด เป็นต้น 

(2) ประเมินผลจากการทดสอบย่อยและการทดสอบปลายภาคการศึกษา 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  ผลการเรียนรู้ 

(1)   สามารถคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ  เพื่อ
สามารถวางแผนการท างานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี 

(2)  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะเพื่อน าไปประยุกต์กับการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอน 

(1) กรณีศึกษาท่ีกระตุ้นให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา เพื่อการ
แก้ไขปัญหา 

(2) การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์ต่างๆ 
   วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลตามสภาพท่ีเป็นจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การ
อภิปราย การระดมสมอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ การบูรณาการความรู้และทักษะ เป็นต้น 

(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาคการศึกษา ท่ีเน้นให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ท่ีเรียนมา 

 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถส่ือสารและประสานการท างานกับกลุ่มคนท่ีหลากหลายท้ังภาษาไทยและ /
หรือภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความรับผิดชอบในกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
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  กลยุทธ์การสอน 
มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ท่ีต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือค้นคว้า 

หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้ท่ีมีประสบการณ์ ตลอดจนการน าเสนอผลงานในช้ันเรียน และการรับ
ฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ ในช้ันเรียน 

 
   วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท างานร่วมกับเพื่อนใน
ช้ันเรียน 

(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน ปัญหา  
ท่ีเกิดขึ้นในการท างาน และการประสานงานท้ังภายในกลุ่มและกับบุคคลอื่น 

 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยต่อการท างานได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

(2) แนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยสามารถใช้ข้อมูลทางสถิติประยุกต์ต่อปัญหา 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังเลือกใช้รูปแบบของส่ือการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอน 

(1) ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมใน
หลากหลายสถานการณ์ 

(2)   มอบหมายงานให้วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ และจัดให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศ  
ท่ีเหมาะสม 

(3) นำเสนอผลงานจากการค้นคว้าข้อมูลด้วยการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ และใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการน าเสนอ 
  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากการเลือกใช้ทฤษฎี เครื่องมือ เทคนิคการน าเสนอหรือคณิตศาสตร์และ
สถิตท่ีเกี่ยวข้องมาพัฒนา 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ส่ือสารถึงแนวคิดการด าเนินธุรกิจ ข้อจ ากัด 
เหตุผลในการเลือกใช้ระบบการจัดการ และเทคโนโลยี กรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการน าเสนอในช้ันเรียน ความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็น 
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 

คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์             

คธ 0402 หลักการจัดการ             

คธ 0403 หลักการตลาด             

คธ 0404 กฎหมายธุรกิจ             

คธ 0405 หลักการบัญชี             

คธ 0406 ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ต             

คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดต้ังซอฟต์แวร์             

คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น             

คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล             

คธ 0410 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ             

คธ 0411 การส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่าย             

คธ 0412 การออกแบบกราฟิก             
คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ             
คธ 0414 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์             
คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ             
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คธ 0416 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML และ CSS             
คธ 0417 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ             
คธ 0418 ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์             
คธ 0419 การออกแบบกราฟิกขั้นสูง             
คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย             
คธ 0421 การออกแบบและสร้างภาพเคล่ือนไหว             
คธ 0422 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์             
คธ 0423 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย             

คธ 0424 การรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย             

คธ 0425 การฝึกประสบการณ์             
 
 
3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวิชาภาษา                  
ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒                 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 
การพูดและการเขียนเชิงวิชาการ                 
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รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
ปัญญาจากวรรณกรรม                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ                 
ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน                 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

                

การเรียนรู้ชุมชน                 
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต                 
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                 
ศาสตร์พระราชา                  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

                

การรู้ดิจิทัล                 
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา                 
วิทยาศาตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต                 
โปรแกรมส าเรจ็รูป                 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 
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หมวดที่  5 
หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศกึษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเรื่องการจัด
การศึกษาต่ ากว่าปริญญา พ.ศ. 2560  
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 มีการก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
 2.1.2 อาจารย์ผู้สอนศึกษาเลือกเครื่องมือท่ีจะนามาใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณ์
วิชาชีพ (มคอ.4)  

 2.1.3 อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยกระบวนการต่างๆ 
เช่น การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือ 
เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบส ารวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ์  

 2.1.4 อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ 
เพื่อใช้ประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  

 2.1.5 อาจารย์ผู้สอนน าเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมแนวทางปรับปรุง รายงานในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือ 
รายงานการด าเนินการของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6)  

 2.1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณา
จากเอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้านและ
ภาพรวม  

 2.1.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าการประมวลผลข้อมูล และจัดท ารายงานพร้อมเสนอแนวทาง
ปรับปรุงเสนองานหลักสูตร 

 2.1.8 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและเขียนในรายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการ

ประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสถานศึกษา ดังนี ้ 
 2.2.1 การทวนสอบจากภาวการณ์ได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยประเมินจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี

ได้งานท าหลังจากส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
 2.2.2 การทวนสอบจากสถานประกอบการร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้  มีการประเมินนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์หรือการใช้แบบสอบถามเพื่อ
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ประเมินความรู้ความสามารถ โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้  
3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
 (1) เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

 (2) ได้ค่าระดับผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนน 

 (3) ใช้เวลาการศึกษาไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
 (4) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน 
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หมวดที่  6   
การพัฒนาอาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะน าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร คู่มือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คู่มือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ ของการจัดการศึกษา  

1.3 ช้ีแจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูร
ณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานท้ังภายในและหน่วยงานภายนอก  

 2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  

2.1.3 จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้
เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

  2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
  2.2.2 ศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร  
  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  
  2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ 
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หมวดที่  7   
การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  
  1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผน ก ากับ และติดตาม การด าเนินงานต่างๆ 
ของหลักสูตร  
  1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่บุคลากร  โดยการจัดประชุมช้ีแจง ในประเด็นส าคัญ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ  
  1.3 มีกระบวนการจัดท าหลักสูตร โดยด าเนินการจัดท าแผนการสอนและเกณฑ์การวัดและการประเมินผล  
  1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อย 30 วัน ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา  
  1.3.2 ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีส่วนร่วม อย่างน้อยร้อยละ 80  
  1.3.3 จัดท ารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  
  1.3.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษา  
 1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน  
 1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 1.6 มีการก ากับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
 1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และน าเอาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงหลัก สูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา 
2.  บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิต  
  หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะท่ีนักศึกษาก าลังศึกษา  และประเมินผลการมีงานท า 
ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เป็นไปมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) 
ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคล่ือนการด าเนินงาน ดังนี ้ 

1. ติดตาม ส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  
2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ในหลักสูตร  
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3. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร  
4. สร้างความเช่ียวชาญให้กับนักศึกษา ด้วยการลงมือท าด้วยการเรียนรู้จาก การท างาน (Work-based 

Learning)  
5. จัดกิจกรรมเสริม ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณ์และ

วิกฤติทางการศึกษาปฐมวัย  
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา

ปฐมวัยให้กับชุมชน  
7. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การท างานแบบมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน การเรียนรู้

ทางวิชาชีพ 
3.  นักศึกษา 

อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 
4.  อาจารย์ 

อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์  
คุณสมบัติ ความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 
5.  หลักสูตร 

อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบหลักสูตร 
ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การ
ประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย การจัดกิจกรรม การเรียน
การสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 อธิบายระบบการด าเนินงานของวิทยาลัยเพื่อความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ท้ังความพร้อมทาง
กายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดย
การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีตาม
ตัวบ่ง ช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือตัวบ่ง ช้ีท่ีหลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง 
โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปี่ที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
x x x   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

x x x   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x   

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x   

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x   

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

- x x   

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ ค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

x x x   

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / 
หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x   

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - x x 

13. อื่น ๆ ระบุ .... (ถ้ามี)      
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี      
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)      
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)      

 
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   
         ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีท่ี 1 - 5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเปูาหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ี ท่ีมีผลด าเนินการ
บรรลุเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวมโดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับ และตัวบ่งช้ีรวมใน
แต่ละปี  
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หมวดที่  8   
การประเมนิและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลักสตูร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา และ
ให้ผู้ประสานรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งต่อไป จากนั้นให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อด าเนินการต่อไปด้านกระบวนการ น าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท า
โดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและ
รายงานต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใชแ้ผนกลยุทธ์การสอน 

(1) ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา 
(2) ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน 
(3) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรและหรืออาจารย์ผู้สอน 

 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

(1) ความพึงพอใจของนักศึกษาและความสอดคล้องของความรู้ท่ีเรียนกับงานท่ีท า 
(2) ความต้องการของสถานประกอบการในด้านองค์ความรู้ของหลักสูตร 
(3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 
(1) มีการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร 
(2) มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในทุกปี 
(3) มีการประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ทุก 2 ปี 

 
     

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ เพื่อน า
ผลการประเมินมาด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร ทุก 4 ปี 
(2) จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญทุก 4 ปี 
(3) ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

 


